
Nit de reis

En què consisteix l’experiència?

El projecte consisteix en la organització de l’entrega de regals, per part dels 
Reis Mags, a diferents infants del barri. 
Un grup de joves de l’esplai es disfressa de Reis Mags i patges, i realitzen una 
ruta per diferents cases del barri, on fan entrega dels regals que les famílies 
han fet arribar a l’esplai.

Etapes:
1. Aprenentatge: No hi ha una sessió de formació específica per als joves,

però si que la incorporació en la comissió organitzadora des de bon
principi fa que els aprenentatges estiguin incorporats en la seva
participació.

2. Preparació de l’activitat: La preparació de l’activitat consisteix en
planificar la distribució de tasques i les necessitats per a portar a terme
l’activitat: disseny, elaboració i realització de la difusió, valoració
econòmica, cerca de col·laboradors, valoració dels requeriments tècnics i
humans, gestió de les inscripcions, establiment i coordinació de les rutes
d’entrega, assaig del paper dels Reis i revisió de vestuari i material per al
caracterització. Per tal de portar a terme l’activitat, es forma una
comissió amb les persones que coordinaran i participaran de l’activitat,
que es reuneix unes 3 vegades abans de l’activitat per a realitzar
aquestes tasques.
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3. Execució del servei: es realitza el dia 5 de gener per la nit i consta de 4
fases:

• Preparació de la sala amb els materials per a la caracterització:
Disfresses, espai per a maquillatge

• Preparació pica-pica col·laboradors: anar a comprar i preparar el
refrigeri d’agraïment als col·laboradors.

• Assistència a la cavalcada: Per tal de participar en l’activitat
tradicional del municipi, tots els participants assisteixen a la
cavalcada de reis del municipi.

• Inici de les rutes d’entrega de regals: Cada vehicle surt amb els
regals corresponents, els patges i el Rei. Cada vehicle disposa de
les rutes impreses i el llistat de famílies a visitar.

• Tancament i agraïment: S’entrega un detall als col·laboradors i es
recullen els locals.

4. Avaluació i reconeixement: l’avaluació es realitza la setmana següent
a la realització de l’activitat, juntament amb el condicionament de les
disfresses i la resta de materials per al seu emmagatzematge per a l’any
següent. També es fa el recull fotogràfic que servirà, entre altres coses,
per fer el reconeixement públic als participants.

Qui participa? 
El agents del projecte són els joves de l’esplai i els destinataris els infants de
la població dels barris on es desenvolupa l’acció.

Què es pot aprendre? 
Es tracta d’una activitat on la transmissió de coneixements entre iguals pren
una gran importància. Els grans del grup de joves transmeten la seva
experiència, motiven i impliquen als joves petits, per tal de garantir la
continuïtat del projecte.
A banda, aprendre des de dins com s’organitza una activitat d’aquest tipus,
què cal tenir en compte, com d’important és està ben coordinats, que
qualsevol tasca és important i imprescindible... Són aprenentatges que els
joves poden adquirir en el decurs de les diferents fases de la proposta.
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Quin servei es fa? 
El servei concret és l’entrega de regals, per part dels “Reis Mags” i el seu 
seguici, als infants de les famílies que s’han apuntat a la campanya.

Per què és rellevant?
Perquè hi ha el suport familiar dels infants que reben els regals.
Perquè el traspàs que es fa entre grans i petits garanteix la sustentació i
continuïtat del projecte.
Perquè el servei està acceptat i recolzat pel barri i la ciutat.
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Qui realitza el projecte?  
Aquest projecte ha estat portat a terme per diferents esplais en els
darrers anys. Aquest són alguns d’ells:

Centre d’Esplai Infantil i Juvenil Mowgli
El Centre d’esplai infantil i juvenil Mowgli és una associació sense afany
de lucre que té com a finalitat educar en valors i actituds als infants i
joves. Aquesta definició compartida per moltes altres entitats la fan seva
generant una actitud activa de participació i responsabilitat en el si de
cada grup d'infants, en els projectes de joves, en les activitats amb les
famílies, en l'equip de monitors i monitores i a la ciutat, promovent la
participació democràtica i generant noves sinergies amb les institucions
educatives, socials, culturals, amb l'administració i treballant en sintonia
amb altres associacions i plataformes que defensen la pau, la solidaritat,
la transformació social, i la sostenibilitat entre altres.

Més informació a: www.esplaimowgli.org

Club d’Esplai el Tricicle
L'Associació Club d’Esplai El Tricicle és una entitat de caràcter social,
sense afany de lucre i amb voluntat de servei públic.

El Club d’Esplai El Tricicle es defineix com una entitat educativa en el
temps de lleure d’infants i joves, arrelada i identificada amb un territori i
independent de l’administració. La finalitat principal és l’educació dels
infants i joves de Sant Joan Despí en el seu temps de lleure. En l'actualitat
la seva seu es troba al Centre Cívic Les Planes del barri de Les Planes i al
Centre Cívic Antoni Gaudi del barri Residencial Sant Joan.

Més informació a: http://www.esplaieltricicle.org

Localització: 
Cornellà de Llobregat i Sant Joan Despí
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